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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів та правил академічної доброчесності, визначених 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, а також 

Методичними рекомендаціями щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності на факультеті соціальної та 

психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини 

(http://surl.li/cokqo). 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти відвідують 

лекційні та практичні заняття відповідно до розкладу занять 

факультету соціальної та психологічної освіти 

https://fspo.udpu.edu.ua/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (самостійне 

виконання навчальних завдань  творчого характеру (зокрема 

відповідно до теми дисертаційного дослідження), 

висловлення власної думки, активність на заняттях, 

обґрунтування власної позиції). 

Що будемо вивчати?  Основною метою викладання дисципліни «Психолого-

педагогічний супровід в умовах інклюзивної освіти» є 

формування цілісного уявлення і теоретичних знань про зміст 

психолого-педагогічного супроводу як комплексної системи 

заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, передбачених 

індивідуальною програмою розвитку. 

Чому це треба вивчати?  У ході вивчення навчальної дисципліни передбачається: 

- засвоєння здобувачами вищої освіти нормативних та 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=11589
https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/


теоретичних засад вивчення та супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами; 

- оволодіння теоретичними знаннями та практичними 

вміннями щодо створення умов для забезпечення прав і 

можливостей осіб з особливими освітніми потребами для 

здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням 

їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 

інтересів; 

- формування навичок застосовувати видів та форм 

здобуття освіти дітей з ООП, що враховують їхні потреби та 

індивідуальні можливості, проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а 

також забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей 

з особливими освітніми потребами; 

- оволодіння компетенціями щодо здійснення 

кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами, надання їм соціальних 

послуг. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Програмні результати навчання: 

Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження 

із застосуванням валідних та надійних методів; 

Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, тощо), провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 

такими компетентностями:  

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; 

загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. фахові:  

фахові:  

ФК 17. Здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки 

та / або практики.  

ФК 18. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік.  

ФК 19. Налагоджувати та підтримувати контакти з 

фаховими спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в 

моно- та мультидисциплінарних командах. 

Соціальні навички (soft-skills): креативність, робота в 



команді, емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-

менеджмент, саморозвиток, критичне та екологічне мислення 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Інклюзивна освіта як сфера 

відповідальності держави та громадянського суспільства 

Тема №1. Інклюзивна освіта: сутність, завдання та 

принципи 

Тема №2. Державно-громадське управління 

інклюзивною освітою  

Тема №3. Дитина з особливими освітніми потребами 

як суб’єкт інклюзивної освіти 

Тема №4. Міжнародна класифікація функціонування, 

обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків в 

освіті  

Змістовий модуль 2. Практичні засади здійснення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивній освіті 

Тема №5. Особливості організації освітнього процесу 

для дітей з ООП 

Тема № 6. Соціально-психологічна реабілітація дітей 

та молоді з особливими освітніми потребами в Україні 

Тема № 7. Інклюзивний соціально-реабілітаційний 

туризм як складова соціальної роботи у громаді 

Тема № 8. Громадські організації та спілки осіб з 

інвалідністю як  

субʼєкти надання соціальних та реабілітаційних послуг 

Тема № 9. Соціально-психологічна реабілітація дітей 

та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні 

технології природотерапії 

Тема № 10. Особливості психолого-психологічного 

супроводу дітей з ООП в умовах воєнного стану 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання магістрантами 

завдань, передбачених планами практичних занять, 

виконання завдань самостійної роботи, виконання ІНДЗ г 

Міждисциплінарні зв’язки ОК 10 Актуальні проблеми теорії та практики соціальної 

роботи 

ОК 11  Соціальна робота в громаді 
Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 
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Поточний контроль 
 

Поточне оцінювання знань та умінь магістрантів 

здійснюється під час проведення семінарських занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості магістранта до 

виконання конкретної роботи. 
Підсумковий контроль 
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